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De één houdt van spreken in
het openbaar, de ander zal er
alles aan doen om dit niet te
hoeven doen. Tot die laatste
groep behoren de meesten van
ons. Des te meer kijken we met
bewondering naar iemand die het
woord neemt op een emotioneel
beladen moment. Iemand herinnert en herdenkt
een overledene door te spreken. “En dat is zó
belangrijk”, vertelt Martine Klumper van hart &
ziel uitvaarten, “voor de spreker zelf én voor de
mensen die bij de uitvaart aanwezig zijn.” “Juist
als alles op zijn kop staat, en iemand zich erg
onmachtig kan voelen”, gaat collega Elise Alders
verder. “Nadenken over wat je wilt vertellen over
degene die er niet meer is geeft je iets concreets
te doen in de moeilijke periode voorafgaand
aan de uitvaart.” “En het maakt een uitvaart
veel authentieker”, vult Martine aan. “Je helpt de
mensen die zijn gekomen ook door echt stil te
staan bij de persoon die er niet meer is.”
Elise: “Nabestaanden vragen ons regelmatig hen
te helpen met het voorbereiden van wat zij
willen vertellen. Wij adviseren hen vooral dicht
bij zichzelf te blijven en anekdotes te vertellen
uit het leven dat zij deelden met de overledene.
Zo wordt er vaak gehuild, maar ook zeker
gelachen.” “Ja”, beaamt Martine, “en sta
bijvoorbeeld niet te lang stil bij een ziekteperiode.
Hoe rauw en zwaar deze ook nog voelt. Stilstaan
bij de persoon en niet het ziek zijn maakt het
verhaal levendiger en de sfeer minder bedrukt.”
Martine en Elise hebben door hun ervaring een
hele lijst met tips die een spreker houvast kunnen
geven (zie rechts). Elise vat deze geruststellend
samen: “Maak het jezelf niet te moeilijk: keep it
short, keep it simple.”
hart & ziel uitvaarten
(023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Betoverend
Kleine, verlichte bootjes die hun weg
zoeken op het donkere water. Zij nemen je gedachten en
herinneringen mee op de stroom van de rivier of dobberen
sprookjesachtig op de vijver in de tuin. De bootjes kunnen
beschreven worden met een tekst langs de reling. Voordat ze
gevouwen worden, zijn de bootjes plat en daardoor makkelijk
als troostcadeau te versturen. Alle producten van Jurianne
Matter zijn milieuvriendelijk geproduceerd.
www.juriannematter.nl. Ook verkrijgbaar bij de Wereld
van Jansje.

Zelf plukken

Pluk zelf je bloemen in Annemieke’s Pluktuin. De bloemen kun
je verwerken in een rouwboeket of een krans rondom de kist.
Of je vraagt Annemieke dit te doen. Zij maakt de prachtigste
stukken, helemaal naar jouw wensen.
www.annemiekespluktuin.nl | Haarlemmerstraat 15a in Hillegom

Tips bij het spreken
• Vertel vanuit jezelf, maar stel jezelf niet centraal. Je geeft andere mensen iets moois
door over de persoon die overleden is te vertellen, vanuit jouw persoonlijke ervaring;
• Schrijf wat je wilt zeggen vooraf uit. Ga uit van maximaal anderhalf A4tje;
• Oefen een paar keer wat je gaat zeggen hardop. Dit helpt je steeds rustiger te
vertellen;
• Zorg goed voor jezelf: benoem je eventuele angst als je begint, ga er – als je dat fijner
vindt – samen staan, neem de tijd voor een slokje water;
• Maak het niet te zwaar en plechtig! Het gaat om de persoon die er niet meer is en
diegenen die hem of haar hebben verloren, niet om of je je aan bepaalde regels en
etiquette houdt.
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